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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi realizado com o intuito de facilitar o acesso dos alunos do curso de 

Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA) aos periódicos nacionais, despertando assim, o 

interesse dos graduandos em publicar em revistas e a participar de projetos de iniciação 

científica. Além disso, espera-se que este material seja útil na realização de trabalhos e 

pesquisas, já que todas as revistas aqui mencionadas apresentam informações 

comprovadamente científicas.  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, utiliza de um 

conjunto de critérios para classificar os periódicos de acordo com sua qualidade e produção 

intelectual denominado de QUALIS. A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de 

avaliação e passa por processo anual de atualização. Os periódicos são enquadrados em 

estratos indicativos da qualidade o nível - A1, a classificação mais elevada, seguida por A2; 

B1; B2; B3; B4; B5 e C, sendo o nível C considerado o menor nível de classificação - com 

peso zero. A área sobre o qual este trabalho se destina é a de ENGENHARIAS I que é 

composta, basicamente, por Programas de Pós-Graduação nas seguintes Sub-Áreas: 

Engenharia Civil, Engenharia de Construção Civil, Engenharia de Estruturas, Engenharia 

Geotécnica, Engenharia Recursos Hídricos, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia de 

Transportes e Engenharia Urbana. Os periódicos listados abaixo estão compreendidos na sub-

Área da Engenharia Sanitária e Ambiental. 

As revistas selecionadas para este trabalho estão numeradas (número a esquerda de cada 

quadro) em ordem decrescente de QUALIS (letra seguida de um número, ambos em 

vermelho, que se encontram a direita de cada quadro) e subdivididas em ordem alfabética. Na 

parte central de cada quadro encontra-se o nome da revista. Conforme o modelo abaixo:  

 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

1 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA 

DE CIÊNCIA 
A2 

 

 

 

 

Cada revista foi descrita através de suas informações básicas, condições de submissão e seu 

site. 

NUMERAÇÃO 

EM ORDEM 

DECRESCENE 

DE QUALIS. 

 

NOME DA 

REVISTA. 

QUALIS 

CAPES 
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Nº REVISTA QUALIS 

1 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA 

DE CIÊNCIA 
A2 

Informações Básicas: A Academia Brasileira de Ciências mantém a publicação trimestral dos 

Anais da AABC (Anais da Academia Brasileira de Ciência), iniciada regularmente em 1929, a mais 

antiga revista científica de circulação contínua no país. Este periódico científico, de circulação 

nacional e internacional, visa publicar avanços na pesquisa científica, tanto de pesquisadores 

atuantes no país como também de cientistas de outras nacionalidades, atuantes nos principais 

centros de pesquisa do exterior, tendo como parâmetro a excelência da pesquisa. A sua natureza é 

multidisciplinar, publicando resultados originais de pesquisas realizadas nas mais diversas áreas da 

ciência, como matemática, física, química, biológica, biomédica, saúde, sociais, engenharia, 

agrárias e da Terra.  

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

Site: http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=100 

 Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

2 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E 

SOLO(IMPRESSO) 
B1 

Informações básicas: A Revista Brasileira de Ciência do Solo é um periódico bimestral de 

divulgação científica publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo desde 1977.  A RBCS 

(Revista brasileira de Ciência e Solo) é indexada pelo ISI Web ok Knowledge e seu bom índice de 

impacto a classifica mundialmente entre os melhores periódicos de Ciência do Solo não publicados 

em inglês. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site  

http://www.sbcs.org.br/solos/visao/texto.php?tipo=5 

Site: http://www.sbcs.org.br/solos/visao/texto.php?tipo=4 

http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=100
http://www.sbcs.org.br/solos/visao/texto.php?tipo=5
http://www.sbcs.org.br/solos/visao/texto.php?tipo=4
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Nº REVISTA QUALIS 

3 ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL 
B2 

Informações básicas: O primeiro número da "Revista Engenharia Sanitária", foi editado pela 

Seção Brasileira da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental - AIDIS, em 

junho de 1962, com o objetivo de promover a atualização da cultura técnica dos profissionais de 

engenharia sanitária e ambiental. A Seção Brasileira da AIDIS se desenvolveu e transformou-se na 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES, em junho de 1966, 

prosseguindo com a Edição da "Revista Engenharia Sanitária". Ao longo dos anos, a publicação 

passou por diferentes formatos, sendo que em 1996 passa a se denominar "Revista Engenharia 

Sanitária e Ambiental" contendo exclusivamente artigos de natureza técnica e científica. A 

abreviatura de seu título é Eng. Sanit. Ambient., que deve ser usado em bibliografias, notas de 

rodapé e legendas e referências bibliográficas. A Revista Engenharia Sanitária e Ambiental tem por 

objetivo a publicação de contribuições técnicas e científicas originais nas áreas de saneamento e do 

meio ambiente e em suas interfaces.  

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site: 

http://www.scielo.br/revistas/esa/pinstruc.htm 

Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4152&lng=pt&nrm=iso 

 

Nº REVISTA QUALIS 

4 RBRH – REVISTA BRASILEIRA DE 

RECURSOS HÍDRICOS 
B2 

Informações básicas: A “RBRH - Revista Brasileira de Recursos hídricos’’ é uma publicação 

da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH e tem por objetivo a publicação de artigos 

ligados ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos no Brasil.  

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site : 

http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rbrh.php 

(Ao final da página, clique no ícone ‘Submissão de artigos’) 

Site: : http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rbrh.php 

 

 

 

http://www.scielo.br/revistas/esa/pinstruc.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4152&lng=pt&nrm=iso
http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rbrh.php
http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rbrh.php
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Nº REVISTA QUALIS 

5 ACTA  AMAZONICA B3 

Informações básicas: Acta Amazônica é a publicação científica oficial do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia - INPA. Acta Amazônica é uma revista multidisciplinar que publica 

artigos científicos de colaboradores internacionais e nacionais, em português, espanhol, e inglês, 

após revisão por pares antes da publicação. Desde 1971, a revista publica artigos originais sobre 

temas relativos à Amazônia. Em seus 34 anos de existência, foi publicada sem interrupção: a partir 

de 1971 a 1975 era publicada três vezes por ano. Entre 1976-1982 era trimestral; entre 1983-1996, 

depois de mudar para um novo formato, menor, foi publicada ao menos uma vez por ano, e desde 

1997, voltou a ser trimestral, a saber: março, junho, setembro e dezembro. 

Condições de submissão: Consultar o seguinte site  

http://submission.scielo.br/index.php/aa/about/submissions#authorGuidelines 

Site: http://acta.inpa.gov.br/index.php 

Logomarca: 

 

  

 

Nº REVISTA QUALIS 

6 ACTA  LIMNOLOGICA 

BRASILIENCIA 
B3 

 

Informações básicas: O periódico Acta Limnologica Brasiliensia publica artigos originais em 

limnologia, compreendendo os aspectos físicos, químicos e biológicos da ciência aquática. Seu 

escopo inclui todos os ecosistemas de água doce tais como riachos, rios, lagos, alagados, ambientes 

hipersalinos, reservatóios e estuários. Os trabalhos taxonomicos serão aceitos se a informação sobre 

a distribuição ecológica e geográfica for incluída. 

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

Site: http://www.ablimno.org.br/publiActa.php 

 

http://submission.scielo.br/index.php/aa/about/submissions#authorGuidelines
http://acta.inpa.gov.br/index.php
http://www.ablimno.org.br/publiActa.php
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Nº REVISTA QUALIS 

7 RECURSOS HÍDRICOS B3 

Informações básicas: A Recursos Hídricos é uma revista científica periódica editada pela 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, APRH, desde Janeiro de 1980, que visa contribuir 

para a divulgação e para o progresso do conhecimento científico e técnico e da investigação nos 

domínios da hidráulica, dos recursos hídricos e do ambiente, bem como para a difusão de conceitos 

essenciais a uma política adaptada à gestão dos recursos hídricos nacionais. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site   

http://www.aprh.pt/rh/normas.html 

Site: http://www.aprh.pt/rh/index.html 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

8 REGA - REVISTA DE GESTÃO DE 

ÁGUAS DA AMÉRICA LATINA 
B3 

Informações básicas: A “REGA – Revista de Gestão de Águas da América Latina’’ é uma 

publicação da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH e tem por objetivo a publicação 

de artigos ligados ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos na América latina.  

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rega.php 

(Ao final da página, clique no ícone ‘Submissão de artigos’) 

Site: http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rega.php 

 

 

 

http://www.aprh.pt/rh/normas.html
http://www.aprh.pt/rh/index.html
http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rega.php
http://www.abrh.org.br/novo/revistas_rega.php


9 

 

Nº REVISTA QUALIS 

9 REVISTA BRASILEIRA DE 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E 

AMBIENTAL 

B3 

Informações básicas: Os artigos da Revista AGRIAMBI (Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental) provêm de pesquisas realizadas nas áreas de manejo de solo, água e planta, 

engenharia de irrigação e drenagem, meteorologia e climatologia agrícola, armazenamento e 

processamento de produtos agrícolas, gestão e controle ambiental (esta área contempla apenas 

artigos que descrevam pesquisas sobre a gestão e o controle ambiental no contexto da 

agropecuária), construções rurais e ambiência, automação e instrumentação, máquinas agrícolas, e 

energia na agricultura. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site  

http://submissao.agriambi.com.br/ 

Site: http://www.agriambi.com.br/ 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

10 REVISTA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS B4 

Informações básicas: A revista Águas Subterrâneas é uma publicação anual da Associação 

Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS, para divulgação de artigos científicos lidando com temas 

relacionados às águas subterrâneas. Estudos de caso serão aceitos quando estes também 

apresentarem informações de interesse geral. 

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

Site: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/asubterraneas/index 

Site ABAS: http://www.abas.org/ 

____________________________________________________________________ 

http://submissao.agriambi.com.br/
http://www.agriambi.com.br/
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/asubterraneas/index
http://www.abas.org/
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Nº REVISTA QUALIS 

11 REVISTA DAE B4 

Informações básicas: Uma publicação da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo), a revista DAE (Revista do Departamento de Águas e Esgoto) tem por 

objetivo a publicação de artigos técnicos e científicos originais nas áreas de saneamento e meio 

ambiente.  

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.revistadae.com.br/novosite/normas.php 

Site: http://www.revistadae.com.br/novosite/index.php 

 

Nº REVISTA QUALIS 

12   RECEN - Revista Ciências Exatas e 

Naturais 
B4 

Informações básicas: A Revista Ciências Exatas e Naturais é uma publicação do Setor de 

Ciências Exatas e de Tecnologia, SEET da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. 

Possui periodicidade semestral e tem por objetivo divulgar trabalhos de pesquisa e revisão nas áreas 

de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciência da Computação e Informática, Engenharias, Física, 

Matemática, Química e Educação nestas áreas. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/about/submissions#onlineSubmissions 

Site: http://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/index 

 

Nº REVISTA QUALIS 

13 Revista Sociedade & Natureza  B4 

Informações básicas: A Revista SOCIEDADE & NATUREZA, sendo veículo de registro e 

divulgação científica, tem como objetivos: publicar trabalhos inéditos de revisão crítica sobre tema 

pertinente à Geografia e áreas afins ou resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual; fomentar o intercâmbio de experiência em sua especialidade com outras instituições, 

http://www.revistadae.com.br/novosite/normas.php
http://www.revistadae.com.br/novosite/index.php
http://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/about/submissions#onlineSubmissions
http://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/index
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nacionais ou estrangeiras, que mantenham publicações congêneres; defender e respeitar os 

princípios do pluralismo de idéias filosóficas, políticas e científicas. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/about/submissions#onlineSubmissions 

Site: http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/index 

____________________________________________________________________ 

 

Nº REVISTA QUALIS 

14 AMBIÊNCIA B5 

Informações Básicas: Revista do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, com periodicidade quadrimestral, tem por objetivo 

divulgar artigos científicos, revisão bibliográfica, notas técnicas e relato de caso(s) nas áreas de 

ciências agrárias e ambientais. 

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

Site: http://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/index 

Logomarca:  

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

15 CADERNOS SAÚDE COLETIVA B5 

Informações básicas: Para contribuir com a publicação da produção científica da área foi 

criado o periódico Cadernos Saúde Coletiva, que vem crescendo em prestígio junto à comunidade 

científica da Saúde Coletiva. O periódico é editado trimestralmente pelo Instituto de Estudos em 

Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e publica trabalhos considerados inéditos 

e relevantes para a área da saúde pública. 

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/index
http://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/index
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Site: 

http://www.iesc.ufrj.br/caderno/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54 

 

Nº REVISTA QUALIS 

16 CERNE B5 

Informações básicas: CERNE (Centro de Estudos em Recursos Naturais Renováveis) é um 

periódico de divulgação científica do Centro de Estudos em Recursos Naturais Renováveis, em 

parceria com o Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras. A revista 

publica, trimestralmente, artigos originais de contribuição científica em ciência florestal e áreas 

afins, em português, inglês e espanhol. 

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

Site: http://www.dcf.ufla.br/cerne/index.php 

Logomarca: 

 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

17 C&A – CIÊNCIA&AMBIENTE B5 

Informações básicas: Ciência & Ambiente é uma publicação multidisciplinar editada na 

Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em associação com os Centros de 

Ciências Rurais, de Ciências Naturais e Exatas e Ciências Sociais e Humanas. Cada número da 

revista trata de temas específicos, previamente selecionados pelo Conselho Editorial e anunciados 

na edição anterior. Os temas escolhidos devem enfocar questões relativas à ciência, ao meio 

ambiente e à sociedade, considerando a totalidade das relações que se estabelecem entre eles, e os 

princípios de um desenvolvimento econômico, social e ecológico sustentável. Incluem-se reflexões 

sobre progresso científico, a relação homem-natureza, a geração de tecnologia e sua influência nas 

relações do poder. Podem ser abordados, ainda, assuntos referentes ao modelo de organização de 

instituições de ensino, pesquisa e extensão, e seus efeitos sobre a formação de recursos humanos e 

sobre a produção e difusão do conhecimento, entre outros. 

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

http://www.iesc.ufrj.br/caderno/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
http://www.dcf.ufla.br/cerne/index.php
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Site: http://w3.ufsm.br/reciam/principal.php 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

18 CIÊNCIA E NATURA B5 

Informações básicas: A Ciência e Natura publica trabalhos originais, científicos ou técnicos, 

relativos às Ciências Naturais e Exatas, atendendo principalmente às áreas da Física, Matemática, 

Estatística, Química, Geociências, Geografia, Biologia e Meteorologia. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://cascavel.ufsm.br/revista_ccne/ojs/index.php/cienciaenatura/about 

Site: http://cascavel.ufsm.br/revista_ccne/ojs/index.php/cienciaenatura/index 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

19 CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA PARA 

A SOCIEDADE 
B5 

Informações básicas: Editada pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva/Abrasco, a Revista Ciência & Saúde Coletiva – criada ao final de 2006 - é um espaço 

científico para discussões, debates, apresentação de pesquisas, exposição de novas idéias e de 

controvérsias sobre a área.  

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

Site: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/sobre/index.php 

 

http://w3.ufsm.br/reciam/principal.php
http://cascavel.ufsm.br/revista_ccne/ojs/index.php/cienciaenatura/about
http://cascavel.ufsm.br/revista_ccne/ojs/index.php/cienciaenatura/index
http://www.abrasco.org.br/
http://www.abrasco.org.br/
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/sobre/index.php
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Nº REVISTA QUALIS 

20 ENGENHARIA AMBIENTAL: 

PESQUISA E TECNOLOGIA 
B5 

Informações básicas: A presente revista tem por finalidade publicar trabalhos em português, 

inglês e espanhol, desde que acompanhados de resumo em português, abrangendo temas na área de 

engenharia ambiental, como: tecnologia ambiental; recursos naturais; gestão ambiental; recuperação 

de áreas degradadas, ensino de engenharia ambiental; e áreas correlatas. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://189.20.243.4/ojs/engenhariaambiental/policies.php#sections 

Site: http://189.20.243.4/ojs/engenhariaambiental/policies.php#focus 

Logomarca: 

 

Nº REVISTA QUALIS 

21 ESPAÇO & GEOGRAFIA B5 

Informações básicas: A Revista Espaço e Geografia é uma publicação semestral que o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia do Departamento de Geografia e o Programa de Pós-

Graduação em Geografia do Instituto de Ciências Humanas da UnB oferecem a comunidade 

interessada em estudos do espaço geográfico. Privilegiando uma abordagem interdisciplinar, esta 

publicação retoma e atualiza esforços anteriores para construir um fórum de divulgação e debates de 

trabalhos de professores, pesquisadores e alunos voltados para as relações natureza-sociedade. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://seer.bce.unb.br/index.php/geografia/about/submissions#onlineSubmissions 

Site: http://seer.bce.unb.br/index.php/geografia/index 

 

Nº REVISTA QUALIS 

22 ESTUDOS GEOGRÁFICOS: REVISTA 

ELETRÔNICA DE GEOGRAFIA 
B5 

http://189.20.243.4/ojs/engenhariaambiental/policies.php#sections
http://189.20.243.4/ojs/engenhariaambiental/policies.php#focus
http://seer.bce.unb.br/index.php/geografia/about/submissions#onlineSubmissions
http://seer.bce.unb.br/index.php/geografia/index
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Informações básicas: A revista Estudos Geográficos tem por objetivo publicar trabalhos 

inéditos, de autores brasileiros ou estrangeiros, que contribuam para o desenvolvimento científico 

da Geografia e áreas afins, nas seguintes categorias: ARTIGOS - Relacionados à temática da revista 

e apresentados em forma de revisão de literatura, ensaios ou resultados de pesquisa. NOTAS – 

Observações, opiniões, críticas, comentários e explicações sobre temas relacionados à temática da 

revista. RESENHAS - Resenhas críticas de livros, artigos, teses e dissertações. Os textos devem 

estar relacionados à temática da revista. TRADUÇÕES - Traduções de textos em língua estrangeira, 

teóricos ou aplicados, envolvendo temática relevante e inovadora em geografia. TRANSCRIÇÕES 

- Transcrições de palestras e conferências ministradas em eventos acadêmico-científicos, 

envolvendo temática de relevante interesse. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/about/submissions#onlineSubmissio

ns 

Site: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/index 

 

Nº REVISTA QUALIS 

23 MUNDO & VIDA 

ALTERNATIVAS EM ESTUDOS 

AMBIENTAIS 

B5 

Informações básicas: Revista Mundo & Vida é publicada semestralmente e consagrada ao 

Meio Ambiente. A abordagem dos trabalhos é de natureza interdisciplinar. Além disso, são aceitas 

contribuições externas. A revista tem por objetivo a publicação de trabalhos na área ambiental e 

afins. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.uff.br/cienciaambiental/mundoevida.htm 

Site: http://www.uff.br/cienciaambiental/mundoevida.htm 

Nº REVISTA QUALIS 

24 NATUREZA & DESENVOLVIMENTO B5 

Informações básicas: A revista Natureza & Desenvolvimento chega à comunidade científica 

com uma missão bastante clara: tornar-se referência nacional e internacional quanto aos temas 

propostos. Temos a percepção de que investir em informação qualificada tem sido um dos grandes 

desafios de nossa sociedade e a falta de publicações dessa natureza gera um danoso vácuo de 

conhecimento. Foi pensando nesse cenário que resolvemos lançar a revista Natureza & 

Desenvolvimento, publicação que vem preencher um vazio editorial na área e cujo objetivo é o de 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/index
http://www.uff.br/cienciaambiental/mundoevida.htm
http://www.uff.br/cienciaambiental/mundoevida.htm
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reunir, de forma estratégica e necessária, inteligências – geralmente dispersas – que possam 

contribuir para o avanço tecnológico no setor. A revista Natureza & Desenvolvimento destina-se a 

publicações que tenham um vínculo entre natureza e desenvolvimento. 

Condições de Submissão: Consultar o site da revista 

Site: http://www.cbcn.org.br/publicacoes.php?l=revista&ling=en 

 

Nº REVISTA QUALIS 

25 NOVOS CADERNOS NAEA B5 

Informações básicas: A Novos Cadernos do NAEA (Núcleo de Altos Estudos Amazônicos) é 

uma revista multidisciplinar que publica artigos científicos, temática ou metodologicamente, 

relacionados à Amazônia. Os colaboradores internacionais e nacionais apresentam artigos em 

português, espanhol e inglês, que são submetidos à revisão por pares antes da publicação. Na 

escolha das colaborações é dada prioridade (o que não significa exclusividade) às que envolvem 

áreas de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Estudos Amazônicos da UFPA.  

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/about/editorialPolicies#sectionPolicies 

Site: http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/index 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

26 OLAM – CIÊNCIA E TECNOLOGIA B5 

Informações básicas: OLAM (Universo em hebraico) - Ciência & Tecnologia publica artigos 

inéditos de caráter científico com o objetivo de atender diferentes profissionais diante dos vários 

contextos de estudos e pesquisas ambientais interdisciplinares, contribuindo para a difusão, diálogo 

e intercâmbio de conhecimentos teóricos ou aplicados, bem como para a formação de redes, 

envolvendo seguintes eixos temáticos: engenharias, arquitetura & projetos; direito ambiental & 

urbanístico; direitos humanos; qualidade ambiental, qualidade de vida & saúde ambiental; 

desenvolvimento de comunidades; economia ambiental; educação ambiental; psicologia social e 

http://www.cbcn.org.br/publicacoes.php?l=revista&ling=en
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/about/editorialPolicies#sectionPolicies
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/index
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ambiental; percepção, interpretação e valoração do meio ambiente; ecologia de paisagens naturais e 

construídas; conservação, preservação e valoração do meio ambiente. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 
 http://www.olam.com.br/normas.htm 

 

Site: http://www.olam.com.br/index.htm 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

27 PUBLICATIO UEPG B5 

Informações básicas: A Revista PUBLICATIO UEPG (Universidade Estadual de Ponta 

Grossa), de circulação dirigida, compreende até o ano de 2002 um volume anual, desdobrado em 3 

(três) números para atender, respectivamente, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias e 

Engenharias. Órgão de divulgação científica da Universidade Estadual de Ponta Grossa é 

gerenciada por um Comitê Editorial constituído por um Editor Chefe e seus Editores Associados. 

Por se tratar de um periódico multidisciplinar encontra-se subdividido em sete Seções, cada uma 

com seu Comitê Editorial constituído por um Editor Científico e seus membros titulares, 

pesquisadores de renome desta e de outras Instituições brasileiras ou do exterior. O Comitê 

Editorial gerencia a qualidade da revista e administra a publicação de artigos de revisão apenas sob 

convite, enquanto nas Seções de Física, Matemática, Química, Geociências, Ciência da Computação 

e Informática, Ciências Agronômicas, Ciência e Tecnologia de Alimentos e de Engenharias são 

publicados artigos científicos contemplando pesquisa básica e aplicada, notas prévias e estudos de 

casos. As propostas de publicação podem ser submetidas em língua portuguesa ou inglesa e mesmo 

que avaliadas e aprovadas para serem publicadas, as informações nelas contidas são de única e 

exclusiva responsabilidade dos proponentes. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/about/submissions#onlineSubmissions 

Site: http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/index 

Logomarca: 

http://www.olam.com.br/normas.htm
http://www.olam.com.br/index.htm
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/index
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Nº REVISTA QUALIS 

28 REVISTAS CIÊNCIAS AMBIENTAIS B5 

Informações básicas: A REVISTA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS é uma publicação semestral 

do Centro Universitário La Salle. A revista aceita produção científica de seus docentes e discentes, 

bem como de outros autores brasileiros e estrangeiros. Publica relatos de pesquisa, estudos teóricos 

e revisões críticas da literatura. Os trabalhos encaminhados à revista serão analisados pela Comissão 

Editorial ou consultores ad hoc, conforme a sua especialidade e serão avaliados segundo critérios 

discriminados nas normas de publicação. O conteúdo dos artigos, assim como a exatidão das 

referências bibliográficas, são de responsabilidade exclusiva dos autores e as opiniões e 

julgamentos neles contidos não expressam necessariamente as posições da Comissão Editorial. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Rbca/about/submissions#onlineSubmissions 

Site: http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Rbca/index 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

29 REVISTA ACADÊMICA: CIÊNCIA 

AGRÁRIAS E AMBIENTAIS 
B5 

Informações básicas: A Revista Acadêmica criada com o propósito de ser um veículo de 

divulgação científica no âmbito das Ciências Veterinárias, Agrárias e Ambientais, tem por missão 

difundir o conhecimento desenvolvido pela comunidade científica brasileira e internacional, 

visando contribuir para o avanço científico e tecnológico, bem como formar e incentivar 

profissionais comprometidos com a qualidade, sanidade e sustentabilidade da produção 

agropecuária brasileira. 

http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Rbca/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Rbca/index
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Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ACADEMICA?dd99=contact 

Site: http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ACADEMICA?dd99=atual 

 

Nº REVISTA QUALIS 

30 REVISTA AMBIENTE & ÁGUA B5 

Informações básicas: Esse periódico científico aceita artigos inéditos na grande área 

interdisciplinar, com inserção nas áreas de Ciências Ambientais, Recursos Hídricos, Hidrologia, 

Hidrogeologia, Engenharia Ambiental e Saneamento, Engenharia Florestal e Recursos Florestais, 

Ecologia, Aqüicultura, Oceanologia e Recursos Pesqueiros, Agronomia, Agrometeorologia e 

Engenharia Agrícola, Mudanças Globais, Engenharia de Pesca e Zootecnia, Geografia, Geologia. 

Assim como, nas áreas de Sensoriamento Remoto, Geotecnologias, Análise Espacial voltadas para 

o estudo da água ou das Ciências Ambientais. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site  

http://www.ambi-agua.net/splash-seer/version_pt/index.php?access=instrucoes-autores 

Site: http://www.ambi-agua.net/splash-seer/version_pt/index.php?access=home 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

31 REVISTA BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REVBEA 
B5 

Informações básicas: A revista REVBEA (A Revista Brasileira de Educação Ambiental) tem 

uma proposta que visa o acolhimento dos textos produzidos no campo da Educação Ambiental, 

independentemente da sua natureza, postura que se justifica em função do vasto e heterogêneo 

perfil dos protagonistas que atuam nessa área no Brasil. Sua intenção não é disputar espaços com 

revistas acadêmicas. Ao revés, soma-se às inúmeras publicações internacionais e nacionais que vêm 

oferecendo possibilidade de visibilidade para vivências, experiências, ensaios ou reflexões teóricas 

sobre a Educação Ambiental. 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ACADEMICA?dd99=contact
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ACADEMICA?dd99=atual
http://www.ambi-agua.net/splash-seer/version_pt/index.php?access=instrucoes-autores
http://www.ambi-agua.net/splash-seer/version_pt/index.php?access=home
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Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.seer.furg.br/index.php/revbea/about/submissions#onlineSubmissions 

Site: http://www.seer.furg.br/index.php/revbea/index 

Logomarca: 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

32 REVISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS 

- REA 
B5 

Informações básicas: A Revista de estudos ambientais – REA é uma publicação semestral que 

visa a promover a reflexão acadêmica e o debate sobre alternativas concretas para os problemas 

ambientais com os quais a humanidade se defronta. A REA dedica-se, assim, à divulgação de 

estudos de diferentes áreas do conhecimento e sobre diferentes temas que tratem da relação entre 

sociedade e meio ambiente. Recebe artigos científicos inéditos que abordem estudos sobre 

qualidade ambiental, impactos ambientais, percepção e educação ambiental, tecnologias ambientais, 

processos ambientais, química ambiental, recuperação ambiental, entre outros. 

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rea/about/submissions#onlineSubmissions 

Site: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rea/index 

 

Nº REVISTA QUALIS 

33 RSP – REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA B5 

Informações básicas: A Revista de Saúde Pública tem por finalidade publicar contribuições 

científicas originais sobre temas relevantes para a saúde pública em geral.    

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_instrucoe

s 

http://www.seer.furg.br/index.php/revbea/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.seer.furg.br/index.php/revbea/index
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rea/about/submissions#onlineSubmissions
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rea/index
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_instrucoes
http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/mensagem.php?tipo=0&id_mensagem=custom_instrucoes
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Site: http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0 

____________________________________________________________________ 

 

Nº REVISTA QUALIS 

34 REVISTA SAÚDE E AMBIENTE B5 

Informações básicas: A Revista Saúde e Ambiente destina-se a divulgar artigos científicos, 

relatos de experiências, contribuições curtas, cartas ao editor e resenhas de temas multidisciplinares 

que tenham convergência com a saúde e com o meio ambiente.  

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site  

http://rdigital.univille.rct-sc.br/index.php/RSA/about/submissions#onlineSubmissions 

 

Site: http://rdigital.univille.rct-sc.br/index.php/RSA/index 

 

 

Nº REVISTA QUALIS 

35 REVISTA SANEAS B5 

Informações básicas: Editada pela AESabesp - Associação dos Engenheiros da Sabesp 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a Revista Saneas (Revista de 

Saneamento ambiental) é uma publicação conceituada como a grande referência técnica do setor de 

saneamento ambiental. Saneas é um Projeto Socioambiental de divulgação e transferência de 

tecnologia. Portanto, divulgar sua tecnologia na Revista Saneas significa contribuir com a 

preservação do meio ambiente, através da promoção do saneamento ambiental.  

Condições de Submissão: Consultar o seguinte site 

http://www.aesabesp.org.br/saneas/participe.html 

Site: http://www.aesabesp.org.br/saneas.html 

 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0
http://rdigital.univille.rct-sc.br/index.php/RSA/about/submissions#onlineSubmissions
http://rdigital.univille.rct-sc.br/index.php/RSA/index
http://www.aesabesp.org.br/saneas/participe.html
http://www.aesabesp.org.br/saneas.html

